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Cirkulär Ekonomi

Slutna kretslopp, Förnyelsebar energi



Cirkulärt / delningsekonomi

• Swedish government issues tax deductions on repair
work

• Swedish Competition Authority sets rules for sharing
economy

• Páramo - circular production with Japanese recycler

• Bergans repairs, sells used gear and starts rental in
shop

• Houdini & Filippa K - online rental booking with Shing

• Klättermusen, Lundhags + Rent-a-Plagg for
“mail rentals”

• Light My Fire starts selling activities

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/03/sankt-mervardesskatt-pa-mindre-reparationer/
http://www.dn.se/ekonomi/mer-info-ska-fa-fler-att-dela-grejer/
http://www.dn.no/nyheter/2017/02/11/1326/Handel/na-skal-sportsgiganten-drive-bruktbutikk
https://app.shing.io/houdini
https://www.rentaplagg.se/produkt-kategori/kompletta-kladset/herr/
https://www.facebook.com/events/1866054127003656/


Materialval för hållbarhet
Några vägval/trender



Världens ”renaste” jeans?

(LINK) (LINK)

https://www.c2ccertified.org/products/scorecard/dylan-fabric
https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/newsroom/press-releases/2018/ca-presents-worlds-most-sustainable-jeans/


Återvinning/återvunnet av Polyester

• Teijin EcoCircle (Japan) - Retursystem är stoppat. Tyger av återvunnet polyester kan köpas.

• Jeplan (Japan) - ny aktör med varumärket BRING® på återvunnet tyg.

• I:CO (Tyskland) - Insamlare som jobbar med flera stora varumärken (tex H&M).

• Perpetual (Indien) - PET recycling – går mot textilåtervinnning. Egna tyger under varumärke
Polygenta.

• Parley for the Oceans (US) – blandade återvunna/nya fibrer med polyester insamlat I havet.

• Worn Again (UK) - Pilotprojekt som siktar på återvinning av blandade Polyester/bomullstyger.

• Demeto (EU) - multi-stakeholder utvecklingsprojekt för polyestertygsåtervinning, stora aktörer
inblandade.

• Resyntex (EU) - ett annat stort utvecklingsprojekt för polyestertygsåtervinning.

• Unifi, Toray, Libolon och Advansa har post-consumer mekanisk återvinning som blandas med nya
fibrer.

• Ioniqa (NL) - startup kemiföretag som levererar kemikalier för återvinnning.



Mikroplast – partiklar, fibrer



Förnybara material

Lägre fossilanvändning

MEN

Inte biologiskt nedbrytbara!

https://www.european-bioplastics.org

http://aboutbiosynthetics.org/

https://www.european-bioplastics.org/
http://aboutbiosynthetics.org/


Andra materialinnovationer



Verktygslåda
Några olika hjälpmedel i arbetet



https://aluminium-stewardship.org/

https://aluminium-stewardship.org/


https://www.responsiblesteel.org/

https://www.responsiblesteel.org/


Det finns verktyg!

Outdoor - Textil Generellt



• Mest heltäckande verktyget för 
textil

• 150 medlemmar; varumärken, 
leverantörer, NGO’s. 

• Modemärkena är med, flera inom 
sport och allt fler inom outdoor.

• Lättast att använda för större 
företag

www.apparelcoalition.org

http://www.apparelcoalition.org/


Spårbarhet för biopolymerer

http://aboutbiosynthetics.org/

http://aboutbiosynthetics.org/


Märkningar för bättre kemi

Oeko-tex

GOTS

bluesign

Svanen Bra 
Miljöval

EU 
ekol.

SA 
ekol.

Syntet

Natur

C2C
certified



http://www.textilestandards.com/


http://chemsec.org/business-tool/

http://chemsec.org/business-tool/


www.acs.org/greenchemistry

http://www.acs.org/greenchemistry


Sustainable Fibre toolkit - TEKO

https://www.teko.se/hallbarhet/sustainable-fibre-toolkit/


http://circulardesignguide.com/

http://circulardesignguide.com/


Funktioner

Koncept Detalj/lösning

Innovationer

Innovationsverktyg: Biomimik

Life’s Principles

www.asknature.orgwww.biomimicry.net

http://www.asknature.org/
http://www.biomimicry.net/


Verktygslåda
Tips för att välja verktyg



Verktyg - Syfte

• Kontroll av ursprung

• Kontroll av leverantörs löfte

• ”Bevis” för miljöuttalanden

• Designhjälp

• Expertstöd

• Grupptillhörighet

• Samverkan/samarbete

• Säljstöd – ”Label”

Prioritera!

Vad är viktigast – intern kontroll, 
designstöd eller extern ”label”?

Behöver ni hitta kompetens, 
samarbeten, påtryckning?

Vilka frågor ska ert verktyg
hantera? Bredd/djup?



Concept 
design/Innovation

Raw 
material/Farming

Chemical suppliers

Production 
yarn/fabric

Manufacturing 
garment

Packaging

Distribution

Use/Wash/Repair/R
euse

End of 
life/Recycling

 C2C certified
 Bluesign
 HIGG Index

Livscykelperspektiv

Siri Söderberg 2012

Ramverk / index
vs

Produktcertifiering

http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:570261&dswid=1708


Standarder

System

Detalj

Idag
(Krav)

Framtid
(Innovation)

Analys

Design

Strategi

DfE
DfR
DfD

Lagar

Tid och omfattning



Strategisk planering
Att utveckla för idag – och imorgon 



Företagets hållbarhetsambitioner

7 Innovator

6 Best in Class 

5 Can brag a little

4 Pretty OK – middle ground

3 Basics plus 1-2 focus areas

2 Basics with single efforts

1 Keeping afloat

0 No clue



Interface

The B A H G

From ”Mission Zero” 

To ”Climate Take Back”

http://www.thenaturalstep.org/project/interface/

https://www.greenbiz.com/article/inside-interfaces-bold-
new-mission-achieve-climate-take-back

http://www.thenaturalstep.org/project/interface/
https://www.greenbiz.com/article/inside-interfaces-bold-new-mission-achieve-climate-take-back


Interface: Climate Take Back



Kreativt Utrymme

Hållbarhetsgap

Fokus 1

Fokus 2

Fokus 3

Fokus 4

”Från fossilberoende 
transporter och material”

Hållbarhetsstrategi

http://www.thenaturalstep.org/

Idag: 
Ohållbar
Situation

---
svagheter 

styrkor

”Till förnybar energi 
och cirkulära material”

Framtid:
Succé i ett 

hållbart 
samhälle

http://www.thenaturalstep.org/


Fyra principer för hållbarhet

Det hållbara samhället bygger på att:

1. Inte förorena naturen
- med ämnen från berggrunden

2. Inte förorena naturen
- med ämnen skapade av samhället

3. Inte tränga undan naturen fysiskt

4. Inte hindra människor att tillgodose sina behov
(Hälsa, Inflytande, Kompetens, Opartiskhet, Mening)

www.detnaturligasteget.se

http://www.detnaturligasteget.se/


Email joel.svedlund@peakinnovation.se
Mobile +46-706-212176

Skype joel.svedlund




